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V poslední rovnici na str. 12. místo Je všude cti m.
V článku „Vyčíslení jistých Eulerových integrálů neomezených" (roc.
XXVIII.)
na str. 182. ř. 1.
shora místo — a(ax-n &)-f*~i čti — a(ax—» -(-6)^—1,
* n 186. ř. 6.
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V či. n O jistých integrálech pseudoelliptickýchu (roč. XXX.)
na str. 355. ř. 7. zdola místo = —
čti
t Z=L — >
z
z
3
3
„ „ 358. ř. 7. shora
„ (1 — x )* čti (1 — x fi ,
3
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na str. 358. (ř. 13.) a str. 361. (ř. 2.) shora místo V a — 1 cti Vx — 1,
s_
___
„ B 359. (ř. 1., 6. a 7.) a str. 361. (ř. 2.) shora místo V 3 čti V 3 .

